
    
 

 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

ที ่ ๖๙๙/๒๕65 
เรื่อง  การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

.............องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเปด็.............  
 
 

 เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการภายในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ จึงขอ
มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ดังนี้  
 นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง 
๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติของทางราชการ และตามนโยบายของการบริหารของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและให้พนักงานส่วนต าบลในส่วนต่าง ๆ และพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ส านักปลัด    
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ ก ากับดูแล รับผิดชอบและบังคับบัญชา สั่งการภายในส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส านักปลัดให้
เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
 

 1. งานบริหารทั่วไป  
   มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร, งานประชาสัมพันธ์, 
งานอาคารสถานที่ งานสนับสนุนและบริการประชาชน, งานรัฐพิธี, งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชน อ่ืน ๆ, งานอ านวยการและ
ประสานงานราชการ, งานเลือกตั้ง, งานชุมชนสัมพันธ์และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักปลัด 
และพนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย   
  นายเมธี บูรวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (ภารโรง) ปฏิบัติงานเปิด – ปิดส านักงาน ดูแล 
ความสะอาดภายนอกอาคารส านักงานและทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน การบ ารุงรักษา 
สวนหย่อม สนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๒. งานธุรการ  
  มอบหมายให้ นางสาวปาณัสมา ไชยเกิด ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง 02-3-01-4101-
001 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของจังหวัด อ าเภอ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยม ี
  นางสาวสุรีรัตน์ วรรณกูล พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ชว่ย  
 

 
/๓. งานบริ... 
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 ๓. งานบริหารงานบุคคล  
  มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การจัดท าทะเบียนสมาชิก สภา อบต. 
คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงาน การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสวัสดิการของ
ข้าราชการและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔. งานนโยบายและแผน  
  มอบหมายให้ นายวสันชัย อินนาค ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐1-
3103-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและแผน, งานวิชาการ, งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ, งานสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๕. งานกิจการสภา  
  มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-00-1101-001 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา งานสารบรรณของสภา การประชุมสภา และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสภา โดยมี  
  นางสาวปาณัสมา ไชยเกิด ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง 02-3-01-4101-001    
  นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  
 

 6. งานนิติการ  
  มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติการ งานร้องเรียนร้องทุกข์ งานตรวจสอบข้อเท็จจริง งาน
ด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง การท านิติกรรมสัญญา การด าเนินการทางวินัย งานให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาหรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย 
งานข้อบัญญัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ  
 

 7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  มอบหมายให้ นายเชาว์วรรธน์ ไชยมงคล ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบร้อย, งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการและสถานที่สาธารณะ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู บรรเทา ความเดือดร้อนของราษฎร
ผู้ประสบภัยต่าง ,ๆ งานกู้ภัยต่าง ,ๆ งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการ สาธารณประโยชน์ โดยมี  
  นายจักรกริช เรียงรวบ พนักงานจ้างตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  นายภูษิต แดงสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน และ  
  นายศิษฐิศักดิ์ กันภัย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย  
 

 8. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ สุขส าราญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-
๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็ก และสตรี, 
ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี, งานแก้ไขปัญหาความยากจนและงานอ่ืน ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
  นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย 
 

 9. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ สุขส าราญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-
๐๑-๓๘๐๑-001 รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน, งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนประถม
และมัธยม, งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น, งานส่งเสริมและสนับสนุน กิจการศาสนา, งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน, งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น, งานส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการกีฬาและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
  นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ์ พนักงาน จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  
 

/นางศภุวรรณ... 
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  นางศุภวรรณ เชื้อวงศ์พรหม พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาเด็กในระดับก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้าน
ทุ่งนา ให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านความคิด และด้านสติปัญญา การพัฒนาให้เด็กได้
มีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเรียนในระดับต่อไป การจัดท าข้อมูลเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก วิชาการส าหรับเด็ก การ
ติดตามและประเมินผล กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงภารกิจด้านการจัดการศึกษาที่ อบต. ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
อ่ืนและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๑๐. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   มอบหมายให้ นายเชาว์วรรธน์ ไชยมงคล ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ    
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ ควบคุมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม, งานป้องกันและควบคุมโรค, งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข, งานรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ, งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสียและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยม ี
  นายวิจักร์ เรียงรวบ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน มีหน้าที่จัดเก็บขยะประจ ารถขยะและงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
  นายนัฐวุฒิ เซี่ยงฉิน พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน มีหน้าที่จัดเก็บขยะประจ ารถขยะและงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
  นายณัฐพล บัวศรี พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ) และงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 ๑๑. งานตรวจสอบภายใน  
  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ สุขส าราญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-
๐๑-๓๘๐๑-001 รบัผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน การจัดท าแผนตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ การรายงานผล 
 

 กองคลัง  
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวพัชรีย์ กันภัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 
ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง o๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-001 เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแล โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การ
จ่าย การรับ การน าส่งเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในเป็น
ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. งานการเงิน  
  มอบหมายให้ นางสาวรัสมี บัวตูม ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง มหีน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบสรุปใบน าส่งเงิน ตรวจสอบให้
ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และน าฝากธนาคารทุกงาน พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานการบัญชี  
    ๒) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ออกใบเสร็จ ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี  
  ๓) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงิน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่าน ธนาคารโดยใช้บริการ KTC 
Corporate Online  
  ๔) การจัดท ารายงานการเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงิน และเสนอคณะกรรมการ เก็บรักษาเงิน 
และผู้บริหารทราบทุกวัน  
 
 

/๕) การรับ... 
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  ๕) การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก และน าส่งให้งานควบคุม งบประมาณ
ตัดยอดเงินงบประมาณ  
  ๖) น าฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ   
  ๗) การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ยเงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย ๕%  
  8) การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
  9) การโอนเงินเดือนพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าธนาคาร                                                        
  10) การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญ รับเงินหรือ
หลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง  
  ๑๑) การจัดท าฎีกาเบิกเงิน ฎีกาตามงบประมาณ ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  
  ๑๒) การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนาคู่ฉบับ และตัวจริงให้
เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินส าเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับ ไปโดยเร็วต้องไม่เกิน 
๑๕ วันหลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
  ๑๓) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าการศึกษาบุตร เงินส ารอง
จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการ หลังจากรับฎีกาเงินจากส านัก/ส่วนต่าง ๆ  
  ๑๔) ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท า รายจ่ายค้าง
จ่ายตามแบบที่ก าหนด  
  ๑๕) รับเงินรายได้ทุกประเภทในระบบบัญชี e-LAAS  
  ๑6) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทในระบบบัญชี e-LAAS  
  ๑๗) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒. งานการบัญชี  
  มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ กันภัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) เลขที่ 
ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน  
  ๒) รับใบน าส่งจากการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ  
  ๓) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาน ามา ลงบัญชีเงิน
สดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับโอนเงินต่าง )ๆ แล้วน ามาลงทะเบียนรายรับ  
  ๔) รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ  
  ๕) การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่  
   - ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน  
   - ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของ ธนาคาร
รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน  
   - ทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง  
   - ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง ตรงกัน  
   - จัดท าทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 5% ค่าใช้จ่าย ๕9% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่งบ
ถ่ายโอน , เงินผู้ดูแลเด็ก , เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) , เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน  
   - จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ย
เงินฝาก ธนาคารเงินรับ โอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มี
การปิดบัญชี  
 

/6) จัดท า... 
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  6) จัดท ารายงานต่าง ๆ ได้แก ่ 
   - การจัดท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงาน สถานะ
การเงินประจ าวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับจ่ายเงินสด, กระดาษท ากระทบยอด รายจ่ายตามงบประมาณ 
(รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษท าการรายจ่าย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและ
รายงานรับจ่าย และเงินสดประจ าเดือน งบทดลองประจ าเดือน  
   - การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบแสดงผล การ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี  
  ๗) การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่  
   - รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกจิชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
   - รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน (งวดเมษายน 
- กันยายน) รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
   - รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน 
มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม)  
   - ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพ่ือการเกษตรเพ่ือสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจ า) ทุกสิ้นเดือน
ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรเพ่ือสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 
และธันวาคม โดยจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  
   - ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน ธันวาคม - รายงาน GPP  
  8) จัดท ารายงานงบการเงินต่าง ๆ ของกิจการประปา  
  9) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ๑๐) จัดท ารายงานงบการเงินต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ๑๑) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
  ๑๒) จัดท ารายงานงบการเงินต่าง ๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
  ๑๓) รายอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  มอบหมายให้ นางสาวณิชาพัฒน์ กุลประดิษฐ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ ออก
ใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัดและกรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น น ามารวมในใบน าส่งเงินก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน า ฝากธนาคารและส่ง
หลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือจะใช้สอบยันให้ตรงกัน  
  ๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระค่าภาษีทุก ประเภทกับทะเบียน
ลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน ใน
ทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน  
  ๓) งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดท า รายงานการประชุม  
  ๔) จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้โดยตรง  
  ๕) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  
  ๖) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้ง รายงานหนี้ค้าง
ช าระ   
  ๗) จัดท า ภบท.๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด 5% เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจ 
สอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน  
  ๘ ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  9) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
/๔. งานทะเบียน... 
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 ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
   มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ กันภัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) เลขที่ 
ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
  ๒) จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๓, 
ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.5 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง  
  ๓) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป
ตามแผน ต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่าง ๆ ให้ทราบด้วย  
  ๔) จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุ ต้องทวง ถามติดตาม
เมื่อครบก าหนดคืน  
  ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่วยพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย ไม่สามารถ
ใช้การได้และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
  ๖) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 ๕. งานธุรการ  
  มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ยี่สุ่นศรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เรื่อง ดังนี้  
  ๑) งานธุรการ  
  ๒) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ  
  ๓) งานพิมพ์หนังสือ  
  ๔) งานแจ้งเวียนหนังสือต่าง ๆ  
  ๕) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๖. งานกิจการประปา  
  มอบหมายให้ นางสาวภัทรวิจิตรา บัวศรี ต าแหน่ง คนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องดังนี้  
  ๑) รับเรื่องขอติดตั้งมาตรวัดน้ า ตรวจสอบมาตรวัดน้ า ขอย้ายมาตรวัดน้ าประปา เปลี่ยนชื่อ - โอนมาตรน้ า
อ่ืน ๆ  
  ๒) ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา (ป.๔๑/๑)  
  ๓) จดบันทึกการใช้น้ าลงสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ า (ป.ตด)  
  ๔) รับช าระค่าน้ าประปา  
  ๕) จัดท ารายงานสถานะการเงินของกิจการประปา  
  6) จัดท าใบน าส่งเงิน ใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินของกิจการประปา  
  ๗) จดบันทึกเล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ป.๑๗)  
  ๘) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกิจการประปา  
  9) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 

/กองช่าง 
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 กองช่าง 
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลโดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
ก่อสร้างและบูรณะถนน, อาคาร, สะพาน, และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 

๑. งานก่อสร้าง  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  ๑) งานก่อสร้างและบูรณะถนน , อาคาร , สะพาน , และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  2) งานข้อมูลก่อสร้าง  
  3) งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
  4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
   นายอนุกูล แตงโต พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา  
  นายอ านาจ มะลิป่า พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานประเมินราคา  
  2) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
  3) งานออกแบบและบริการข้อมูล  
  4) งานส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
  5) งานขุดดินและถมดิน  
  6) งานควบคุมอาคาร  
  7) งานตรวจสอบอาคาร 
  8) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
   นายอนุกูล แตงโต พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา  
   นายอ านาจ มะลิป่า พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๓. งานสาธารณูปโภค  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานประสานกิจการประปา  
  2) งานไฟฟ้าสาธารณะ  
  3) งานระบายน้ า  
  4) งานส ารวจและแผนที ่ 
  5) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี 
   นายอนุกูล แตงโต พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา  
   นายอิทธิพัทธ์ ค าฟัก พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

/4. งานกิจการ... 
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  4. งานกิจการประปา  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานควบคุมการผลิต จ าหน่ายน้ าประปา  
  2) งานขยายเขต ซ่อมบ ารุงระบบน้ าประปา  
  3) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
   นายมะโน เมากา พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (จดมาตรวัดน้ า)   
  นายเรืองศิริ ยิ่งมี พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (จดมาตรวัดน้ า)   
  นายบ ารุง ไวยิ่งยุทธ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (ผลิตน้ าประปา) เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ 
งานตามหน้าที่รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการของและส่วนราชการทราบในชั้นต้นก่อน เพ่ือท าการแก้ไขและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป    
  
 ทั้งนี้ตั้งแตว่ันที่  ๑  เดอืน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป              
  
           สั่ง  ณ  วันที่   ๗   เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๖5 
 
 

                                                                                 
                                                                                                              (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์)                  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

ที ่ ๗๐๐/๒๕65 
เรื่อง  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส านักปลัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
.............องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเปด็.............  

 
 

 เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการภายในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ จึงขอมอบหมาย
งานในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนของส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ดังนี้   
 นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง 
๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติของทางราชการ และตามนโยบายของการบริหารของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและให้พนักงานส่วนต าบลในส่วนต่าง ๆ และพนักงานจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 ส านักปลัด    
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-00-1101-001 มีหน้าที่ ก ากับดูแล รับผิดชอบและบังคับบัญชา สั่งการภายในส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส านักปลัดให้
เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
 

 1. งานบริหารทั่วไป  
   มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร, งานประชาสัมพันธ์, 
งานอาคารสถานที่ งานสนับสนุนและบริการประชาชน, งานรัฐพิธี, งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอ่ืน ๆ, งานอ านวยการและ
ประสานงานราชการ, งานเลือกตั้ง, งานชุมชนสัมพันธ์และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักปลัด 
และพนักงานจ้าง เป็นผู้ช่วย   
  นายเมธี บูรวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (ภารโรง) ปฏิบัติงานเปิด – ปิดส านักงาน ดูแล 
ความสะอาดภายนอกอาคารส านักงานและทรัพย์สินของทางราชการ การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน การบ ารุงรักษา 
สวนหย่อม สนามหญ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๒. งานธุรการ  
  มอบหมายให้ นางสาวปาณัสมา ไชยเกิด ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง 02-3-01-4101-
001 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ อบต. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของจังหวัด อ าเภอ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยม ี
  นางสาวสุรีรัตน์ วรรณกูล พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ชว่ย  
 

 
 

/๓. งานบริ... 
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 ๓. งานบริหารงานบุคคล  
  มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การจัดท าทะเบียนสมาชิก สภา อบต. 
คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงาน การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานสวัสดิการของ
ข้าราชการและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๔. งานนโยบายและแผน  
  มอบหมายให้ นายวสันชัย อินนาค ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐1-
3103-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและแผน, งานวิชาการ, งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ, งานสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๕. งานกิจการสภา  
  มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-00-1101-001 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา งานสารบรรณของสภา การประชุมสภา งานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสภา โดยมี     
  นางสาวปาณัสมา ไชยเกิด ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง 02-3-01-4101-001    
  นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  
 

 6. งานนิติการ  
  มอบหมายให้ นายมาโนช คูหา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติการ งานร้องเรียนร้องทุกข์ งานตรวจสอบข้อเท็จจริง งาน
ด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง การท านิติกรรมสัญญา การด าเนินการทางวินัย งานให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาหรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย 
งานข้อบัญญัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ  
 

 7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  มอบหมายให้ นายเชาว์วรรธน์ ไชยมงคล ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบร้อย, งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
ทางราชการและสถานที่สาธารณะ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู บรรเทา ความเดือดร้อนของราษฎร
ผู้ประสบภัยต่าง ,ๆ งานกู้ภัยตา่ง ,ๆ งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์ โดยมี  
  นายจักรกริช เรียงรวบ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  นายภูษิต แดงสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน  
  นายศิษฐิศักดิ์ กันภัย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย  
 

 8. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ สุขส าราญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-
๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็ก และสตรี, 
ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี, งานแก้ไขปัญหาความยากจนและงานอ่ืน ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย 
 

 9. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ สุขส าราญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-
๐๑-๓๘๐๑-009 รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน, งานประสานและสนับสนุน โรงเรียนประถม
และมัธยม, งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น, งานส่งเสริมและสนับสนุน กิจการศาสนา, งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน, งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น, งานส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการกีฬาและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี 
   นางสาวอลิสรา แดงสุวรรณ์ พนักงาน จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  
 

/นางศภุวรรณ... 
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  นางศุภวรรณ เชื้อวงศ์พรหม พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาเด็กในระดับก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้าน
ทุ่งนา ให้ได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านความคิด และด้านสติปัญญา การพัฒนาให้เด็กได้
มีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเรียนในระดับต่อไป การจัดท าข้อมูลเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก วิชาการส าหรับเด็ก การ
ติดตามและประเมินผล กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงภารกิจด้านการจัดการศึกษาที่ อบต. ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
อ่ืนและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๑๐. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   มอบหมายให้ นายเชาว์วรรธน์ ไชยมงคล ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ    
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ ควบคุมและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม, งานป้องกันและควบคุมโรค, งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข, งานรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ, งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสียและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยม ี
  นายวิจักร์ เรียงรวบ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน มีหน้าที่จัดเก็บขยะประจ ารถขยะและงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
  นายนัฐวุฒิ เซี่ยงฉิน พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน มีหน้าทีจ่ัดเก็บขยะประจ ารถขยะและงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
  นายณัฐพล บัวศรี พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประจ ารถขยะ) และงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 ๑๑. งานตรวจสอบภายใน  
   มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ สุขส าราญ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-
๐๑-๓๘๐๑-009 รบัผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน การจัดท าแผนตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ การรายงานผล 
 

 โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการของและส่วนราชการทราบในชั้นต้นก่อน เพ่ือท าการแก้ไขและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป  
 

 ทั้งนี้ตั้งแตว่ันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป              
  
           สั่ง  ณ  วันที่   ๗   เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๖5 
 
 

                                                                                 
                                                                                                              (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์)                  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

ที ่ ๗๐๑/๒๕65 
เรื่อง  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
.............องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเปด็.............  

 
 

 เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ จึงขอมอบหมาย
งานในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ดังนี้  
 

 กองคลัง  
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวพัชรีย์ กันภัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 
ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง o๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-001 เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแล โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การ
จ่าย การรับ การน าส่งเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การท า บัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายในเป็น
ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. งานการเงิน  
  มอบหมายให้ นางสาวรัสมี บัวตูม ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง มหีน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบสรุปใบน าส่งเงิน ตรวจสอบให้
ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และน าฝากธนาคารทุกงาน พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานการบัญชี  
    ๒) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ออกใบเสร็จ ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี  
  ๓) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงิน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่าน ธนาคารโดยใช้บริการ KTC 
Corporate Online  
  ๔) การจัดท ารายงานการเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงิน และเสนอคณะกรรมการ เก็บรักษาเงิน 
และผู้บริหารทราบทุกวัน  
  ๕) การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก และน าส่งให้งานควบคุม งบประมาณ
ตัดยอดเงินงบประมาณ  
  ๖) น าฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ   
  ๗) การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จา่ยเงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย ๕%  
  8) การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท.ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
  9) การโอนเงินเดือนพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าธนาคาร                                                        
  10) การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญ รับเงินหรือ
หลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง  
 
 

/๑๑) การจัด… 
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  ๑๑) การจัดท าฎีกาเบิกเงิน ฎีกาตามงบประมาณ ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อม ทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  
  ๑๒) การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนาคู่ฉบับ และตัวจริงให้
เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินส าเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับ ไปโดยเร็วต้องไม่เกิน 
๑๕ วันหลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
  ๑๓) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าการศึกษาบุตร เงินส ารอง
จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการ หลังจากรับฎีกาเงินจากส านัก/ส่วนต่าง ๆ  
  ๑๔) ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท า รายจ่ายค้าง
จ่ายตามแบบที่ก าหนด  
  ๑๕) รับเงินรายได้ทุกประเภทในระบบบัญชี e-LAAS  
  ๑6) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทในระบบบัญชี e-LAAS  
  ๑๗) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒. งานการบัญชี  
  มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ กันภัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) เลขที่ 
ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน  
  ๒) รับใบน าส่งจากการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ  
  ๓) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาน ามา ลงบัญชีเงิน
สดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับโอนเงินต่าง )ๆ แล้วน ามาลงทะเบียนรายรับ  
  ๔) รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ  
  ๕) การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่  
   - ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน  
   - ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของ ธนาคาร
รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน  
   - ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง  
   - ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง ตรงกัน  
   - จัดท าทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 5% ค่าใช้จ่าย ๕9% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่งบ
ถ่ายโอน , เงินผู้ดูแลเด็ก , เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) , เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน  
   - จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ย
เงินฝาก ธนาคารเงินรับ โอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มี
การปิดบัญชี  
  6) จัดท ารายงานต่าง ๆ ได้แก ่ 
   - การจัดท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงาน สถานะ
การเงินประจ าวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับจ่ายเงินสด, กระดาษท ากระทบยอด รายจ่ายตามงบประมาณ 
(รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษท าการรายจ่าย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและ
รายงานรับจ่าย และเงินสดประจ าเดือน งบทดลองประจ าเดือน  
   - การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบแสดงผล การ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี  
  ๗) การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่  
   - รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกจิชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
   - รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน (งวดเมษายน 
- กันยายน) รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม  

/- รายงาน… 
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   - รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของ เดือน 
มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม)  
   - ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพ่ือการเกษตรเพ่ือสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจ า) ทุก สิ้นเดือน
ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรเพ่ือสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 
และธันวาคม โดยจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  
   - ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน ธันวาคม - รายงาน GPP  
  8) จัดท ารายงานงบการเงินต่าง ๆ ของกิจการประปา  
  9) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ๑๐) จัดท ารายงานงบการเงินต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ๑๑) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
  ๑๒) จัดท ารายงานงบการเงินต่าง ๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  
  ๑๓) รายอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  มอบหมายให้ นางสาวณิชาพัฒน์ กุลประดิษฐ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และ
ความ รับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได้ ออก
ใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัดและกรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น น ามารวมในใบน าส่งเงินก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน า ฝากธนาคารและส่ง
หลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือจะใช้สอบยันให้ตรงกัน  
  ๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระค่าภาษีทุก ประเภทกับทะเบียน
ลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน ใน
ทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน  
  ๓) งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดท า รายงานการประชุม  
  ๔) จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้โดยตรง  
  ๕) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  
  ๖) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้ง รายงานหนี้ค้าง
ช าระ   
  ๗) จัดท า ภบท.๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด 5% เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจ 
สอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน  
  ๘ ลงระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  9) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
   มอบหมายให้ นางสาวพัชรีย์ กันภัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) เลขที่ 
ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๔-๒๑๐๒-009 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง ดังนี้  
  ๑) ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
  ๒) จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๓, 
ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.5 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง  
  ๓) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป
ตามแผน ต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่าง ๆ ให้ทราบด้วย  
  ๔) จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุ ต้องทวง ถามติดตาม
เมื่อครบก าหนดคืน 
 

/๕) แต่งตั้ง... 
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  ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่วยพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย ไม่สามารถ
ใช้การได้และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
  ๖) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 ๕. งานธุรการ  
  มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ยี่สุ่นศรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เรื่อง ดังนี้  
  ๑) งานธุรการ  
  ๒) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ  
  ๓) งานพิมพ์หนังสือ  
  ๔) งานแจ้งเวียนหนังสือต่าง ๆ  
  ๕) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๖. งานกิจการประปา  
  มอบหมายให้ นางสาวภัทรวิจิตรา บัวศรี ต าแหน่ง คนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องดังนี้  
  ๑) รับเรื่องขอติดตั้งมาตรวัดน้ า ตรวจสอบมาตรวัดน้ า ขอย้ายมาตรวัดน้ าประปา เปลี่ยนชื่อ - โอนมาตรน้ า
อ่ืน ๆ  
  ๒) ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา (ป.๔๑/๑)  
  ๓) จดบันทึกการใช้น้ าลงสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ า (ป.ตด)  
  ๔) รับช าระค่าน้ าประปา  
  ๕) จัดท ารายงานสถานะการเงินของกิจการประปา  
  6) จัดท าใบน าส่งเงิน ใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินของกิจการประปา  
  ๗) จดบันทึกเล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ป.๑๗)  
  ๘) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกิจการประปา  
  9) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้ง หัวหน้า
ส่วนการกองคลังทราบในชั้นต้นก่อน เพ่ือท าการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป  
  
 ทั้งนี้ตั้งแตว่ันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป              
  
           สั่ง  ณ  วันที่   ๗   เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๖5 
 
 

                                                                                 
                                                                                                              (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์)                  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 

ที ่ ๗๐๒/๒๕65 
เรื่อง  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
.............องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเปด็.............  

 
 

 เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ จึงขอมอบหมาย
งานในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส่วนของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ดังนี้  
 กองช่าง  
 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลโดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
ก่อสร้างและบูรณะถนน, อาคาร, สะพาน, และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 

๔. งานก่อสร้าง  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  ๑) งานก่อสร้างและบูรณะถนน , อาคาร , สะพาน , และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  2) งานข้อมูลก่อสร้าง  
  3) งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน  
  4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
   นายอนุกูล แตงโต พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา  
  นายอ านาจ มะลิป่า พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๕. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานประเมินราคา  
  2) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
  3) งานออกแบบและบริการข้อมูล  
  4) งานส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
  5) งานขุดดินและถมดิน  
  6) งานควบคุมอาคาร  
  7) งานตรวจสอบอาคาร  
 
 

/8) งานอ่ืน... 
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  8) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
   นายอนุกูล แตงโต พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา  
   นายอ านาจ มะลิป่า พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๖. งานสาธารณูปโภค  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานประสานกิจการประปา  
  2) งานไฟฟ้าสาธารณะ  
  3) งานระบายน้ า  
  4) งานส ารวจและแผนที ่ 
  5) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี 
   นายอนุกูล แตงโต พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา  
   นายอิทธิพัทธ์ ค าฟัก พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๗. งานกิจการประปา  
  มอบหมายให้ นายพลกฤษณ์ วงษ์สุวรรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๒-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานควบคุมการผลิต จ าหน่ายน้ าประปา  
  2) งานขยายเขต ซ่อมบ ารุงระบบน้ าประปา  
  3) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี  
   นายมะโน เมากา พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (จดมาตรวัดน้ า)   
  นายเรืองศิริ ยิ่งมี พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (จดมาตรวัดน้ า)   
  นายบ ารุง ไวยิ่งยุทธ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน (ผลิตน้ าประปา) เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ 
งานตามหน้าที่รับผิดชอบ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้ง หัวหน้า
ส่วนการกองช่างทราบในชั้นต้นก่อน เพ่ือท าการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป    
  
 ทั้งนี้ตั้งแตว่ันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป              
  
           สั่ง  ณ  วันที่   ๗   เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช   ๒๕๖5 
 
 

                                                                                 
                                                                                                              (นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ)์                  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


